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voor bestuur en leiding in KLJ

Voel je
uitgedaagd!

Maak een…
checklist

Tover eens
iets uit je
schoenendoos!

–12-inspiratie

+14-inspiratie

Creatief

‘Gewoon gaan!’, een
jaarthema dat gaat
over grenzen verleggen.
Met deze activiteit laat je
je leden hun grenzen
verleggen op een grappige manier. Ideaal voor
een lachen-gierenbrullen-namiddag
op kamp!

Je kent dat wel, dat
zalige gevoel om iets op
je to-dolijstje af te
vinken. Wel, in deze
activiteit krijgen de
leden de kans tientallen
“taakjes” te kunnen
afvinken. Elk groepje
krijgt een checklist
die ze allemaal samen
tot een goed einde
moeten brengen.

Ben je een fervent
schoenenverzamelaar,
of heb je zo iemand
thuis? Dan is de kans
groot dat je een hoop
lege schoenendozen
hebt liggen. Rommel?
Nee hoor, want met
schoenendozen kan je
echt enorm veel doen!
Hier vijf toffe knutsel
ideetjes.
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–12-inspiratie

tt Doel
Amusement en de leden
uit hun comfortzone laten
stappen door hen uitdagingen te laten aangaan.
tt Locatie
Buitenplein
In het lokaal
tt Duur
2 uur
tt Aantal deelnemers
10–100
tt Aantal begeleiders
1 per 10 leden
tt Materiaal
babyvoeding • kaneel •
“bean boozled”-jelly
beans • papier, schrijfgerief • gsm • ijsblokjes •
emmer • een tafel met
ingrediënten (fruit, frisdrank, koekjes, yoghurt,
snoepgoed, chocopoeder) • plakband • theelichtjes • bekers • pingpongballetje • kaarten •
knikker • lepel • nagellak
• bus verf • ballonnen •
lege plastiek flessen •
nylon panty • tennisbal •
eieren • kommetjes •
vorken
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–12-inspiratie

‘Gewoon gaan!’, een jaarthema dat gaat over
grenzen verleggen. Met deze activiteit laat je je leden
hun grenzen verleggen op een grappige manier.
Ideaal voor een lachen-gieren-brullen-namiddag
op kamp!

Voel je
uitgedaagd!
Spelvoorbereiding
De leden worden in twee gelijke
teams verdeeld. Ze nemen het tegen
elkaar op in verschillende uitdagingen. De punten worden bijgehouden op een groot scorebord.

Het spelverloop
Aan de start van elke uitdaging
geeft de leiding een tip aan de leden. Deze tip is gelinkt aan de uitdagingsopdracht. Elk groepje
stuurt dan een teamlid om de uitdaging aan te gaan.
tt Tip: Wenende baby
Om ter snelst een potje babyvoeding opeten.
tt Tip: Jelly beans
Beurtelings een “Bean Boozled”snoepje eten. Wie een jelly bean met
vieze smaak heeft, valt af.

tt Tip: Mona Lisa
In de ogen kijken van een leider die
gekke bekken trekt. Wie lacht, valt
af.
tt Tip: Telefoontje
Beurtelings bellen naar een “vreemde persoon” (de volwassen begeleider, een kookouder, …) met een
lijstje van woorden in de hand. De
uitdaging zit ‘em erin zoveel mogelijk van deze woorden te zeggen
binnen het telefoongesprek van één
minuut.
tt Tip: Mijn lievelings...
De leiding stelt beurtelings vragen
over zijn/haar lievelingskleur,
-eten, -drank, -dier, -hobby, …
Wie fout gokt, valt af.
tt Tip: Plakband
Je tegenstander krijgt één minuut
de tijd om je vast te binden aan een
stoel met plakband. Jij moet in één
minuut ook weer los geraken.
➜
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–12-inspiratie

➜ tt Tip: I woke up like this
De grappigste selfie namaken van
hoe de leiding er ’s morgens uitziet.
tt Tip: Ice ice baby
De bekende icebucketchallenge.
tt Tip: Geshaket
Elk team maakt een smoothie met
zelfgekozen ingrediënten die de tegenstander zal moeten opdrinken.
Wie de smoothie niet op krijgt,
valt af.
tt Tip: Verjaardagstaart
Als eerste een kaars uitblazen met
de neus.
tt Tip: Vandaag is rood
Om ter best je nagels lakken.
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tt Tip: Ping pong
Als eerste 5 pingpongballetjes in
een beker “pongen”.
tt Tip: Wankel huis
Als eerste een kaartenhuis bouwen
van 3 verdiepingen.
tt Tip: Paparazzi
Als eerste 6 handtekeningen verzamelen.
tt Tip: Acrobatie
Loop met een lepel en een knikker
van de trap en terug naar boven.
tt Tip: Snoepgoed
Als eerste snoep transporteren met
een rietje van de ene tafel naar de
andere.

–12-inspiratie
tt Tip: Bommabowling
Als eerste flessen (8 in 2 rijen) omgooien met een tennisbal die in een
panty zit, die je over je hoofd trekt.
tt Tip: Picasso
Het mooiste portret maken van je
buurvrouw of -man.

dat je het kan omdraaien zonder dat
het uit het kommetje valt.
tt Tip: Zeeziek
Als eerste tien toertjes om je vinger
maken en vijf keer tuimelen.
tt Tip: Overdragen
Als eerste vijf stiften van de ene tafel naar de andere brengen met je lip
en neus.

t t DE KEURMEESTER
Jana Billen,
KLJ Eigenbilzen, 20 jaar

Speleinde
Het scorebord wordt erbij gehaald.
Welk team behaalde de meeste punten? Zij krijgen vanavond als eerste
hun dessert!

✒✒Laura Lenaerts
Werkgroep Jaarthema
tt Tip: Fluiten
Als eerste een verfdruppel met een
rietje van het blad blazen.
tt Tip: Sorteertalent
Als eerste kaarten per soort leggen
(koning bij koning, azen bij azen,
…)
tt Tip: Clown
Eén minuut lang drie ballonnen in
de lucht houden.
tt Tip: Boem
Als eerste een ballon laten ontploffen zonder je handen te gebruiken.
tt Tip: Paardje in galop
Als eerste met iemand op je rug een
rondje rond het gebouw lopen.

Vond je het een leuke
activiteit?
‘Heel leuk! Bij de eerste
opdrachtjes hebben de leden
wat gezonde stress, maar
eens iedereen een keertje
aan de beurt is geweest,
vinden ze het superleuk en
grappig.’
Wat is er zo leuk aan?
‘Omdat het zo’n knotsgekke
opdrachten zijn, krijgen de
toeschouwers vaak een heel
grappig beeld te zien. Dit
zorgt voor het nodige
schattergelach.’

Jana

tt Tip: Omgedraaid
Als eerste een eigeel van een eiwit
scheiden en het eiwit opkloppen zo-
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+14-inspiratie

tt Doel
Zoveel mogelijk opdrachten op de lijst afvinken.
Maar het allerbelangrijkste: meedoen is belangrijker dan winnen.
tt Locatie
Buiten en binnen
tt Duur
2 uur
tt Aantal deelnemers
Minimum 10 personen
tt Aantal begeleiders
1 leider per groep
tt Materiaal
poster met alle opdrachten (1 poster per groep) •
canvas (1 per groep) •
fotocamera (1 per groep)
• glazen fles (1 per groep)
• touw (1 bol per groep) •
papier, pennen en stiften
(een aantal per groep) •
enveloppen (1 per deelnemer + extra) • pitten
voor planten of een
boompje • verf

6 idee • juli 2017

+14-inspiratie

Je kent dat wel, dat zalige gevoel om iets op je
to-dolijstje af te vinken. Wel, in deze activiteit krijgen
de leden de kans tientallen “taakjes” te kunnen afvinken. Elk groepje krijgt een checklist die ze allemaal
samen tot een goed einde moeten brengen.

Maak een …
checklist

Spelvoorbereiding
De leden worden in verschillende
groepen verdeeld (aantal hangt af
van hoeveel deelnemers / maximaal
8 personen per groep). Elke groep
doet de opdrachten apart. Elke
opdracht die goed wordt uitgevoerd,
mag men afvinken op de poster. De
posters van alle groepen hangen op een
centraal punt. Elke groep krijgt een
fotocamera/gsm mee waarmee de groep
foto’s kan vastleggen. Aan de ene kant is
dit het bewijs dat ze het gedaan hebben,
aan de andere kant heb je dan een leuke
➜
herinnering aan de dag!
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+14-inspiratie
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+14-inspiratie

❝❝

Je kan nog
eigen opdrachten
toevoegen die in
jouw gemeente
haalbaar zijn.

Speleinde
Het speleinde heeft twee opties.

Optie 1
Hoe groter het dier,
hoe meer punten.

Wanneer een groep alle opdrachten
heeft uitgevoerd, wordt iedereen
samengebracht op het centraal
punt. De groep die alle opdrachten
goed heeft uitgevoerd, is eerste. Bij
de andere groepen wordt er gekeken
naar hoeveel opdrachten ze hebben
uitgevoerd. De tweede plaats gaat
naar de groep met de meest
uitgevoerde opdrachten.

Optie 2

Geen punten voor Maarten
want hij is nog herkenbaar.

Wanneer de afgesproken tijd om is,
stopt het spel. Elke opdracht staat
voor een aantal punten (hangt af
van de moeilijkheidsgraad) en deze
worden opgeteld door de
‘scheidsrechter’. Na een spannende
optelling wordt er bekendgemaakt
welke groep gewonnen heeft.

t t DE KEURMEESTER
Kevin Goos
KLJ Peer, 25 jaar

Vond je het een leuke
activiteit?
‘Super! De leden in volle overgave aan de slag zien gaan
met deze checklist, is heerlijk
voor een leider.’
Wat is er zo leuk aan?
‘De leden worden uitgedaagd
om uit hun comfortzone te
treden, wat hen sowieso een
voldaan gevoel bezorgt als
ze slagen in hun opdracht.
Maar het allerleukste? De
hilarische foto’s achteraf
samen bekijken.’

Kevin
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creatief aan de slag met kampaandenkens

1.

2.

Lost in the shoebox

Tover eens
iets uit je
schoenendoos!
Ben je een fervent schoenenverzamelaar, of heb je
zo iemand thuis? Dan is
de kans groot dat je een
hoop lege schoenendozen
hebt liggen. Rommel? Nee
hoor, want met schoenendozen kan je echt enorm
veel doen! Hier vijf toffe
knutselideetjes.
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Voor dit geweldige spel begin je
met, u raadt het al, een schoenendoos. Geef deze een likje
verf, dat maakt het altijd een
tikje leuker om er naar te kijken. Terwijl de verf droogt, kan
je nadenken over het perfecte
doolhof. Weet je het? En is je
verf droog? Dan kan je beginnen aan de bouw van je constructie met rietjes. Bevestig
deze met een beetje secondelijm, vergeet zeker niet om een
begin- en eindpunt te maken en
hupsa, klaar is kees!

Tafelvoetbal in’t mini
We spelen allemaal wel eens
graag tafelvoetbal, en wat is er
dan leuker dan een eigen mini-tafelvoetbalspel in elkaar te
boksen? Uiteraard, niets! Al
wat je nodig hebt, is een schoenendoos (duh!), rietjes, wasknijpers, karton en wat verf.
Knip uit beide korte kanten van
de doos een goal. In de twee lange kanten van de doos maak je 6
gaatjes die telkens recht tegenover elkaar staan. Hierdoor
komt het rietje met de voetballers a.k.a. wasknijpers. Om het
geheel op te fleuren gebruik je
een likje verf.

creatief aan de slag met kampaandenkens

3.

5.

De pennen-, stiften- en
potlodenhouder
Slingeren er in jouw KLJ-lokaal
ook overal balpennen, potloden, stiften en ander bureaumateriaal rond? Dé oplossing:
een schoenendoos! Je zou alles
natuurlijk gewoon in de schoenendoos kunnen gooien, maar
er is een leukere, handigere en
gebruiksvriendelijkere oplossing! Steek de doos vol wc-rolletjes of keukenrollen die je op
hoogte snijdt van de doos. Een
mooi inpakpapiertje rond de
doos en je bent klaar! Zo, nu
kan je gemakkelijk al je rondslingerend schrijfmateriaal
mooi rechtop zetten en je kleine
(of grote) pagadders naar hartenlust laten kleuren en knutselen!

Opgeruimd staat
netjes

4.
Knikker in the box
Een schoenendoos, schaar, verf
en een penseel, meer heb je niet
nodig voor dit leuk projectje! Je
snijdt bovenaan de lange kant
van je schoenendoos enkele
vierkanten uit, schildert er
huisjes bij of zelfs gewoon een
nummer, draait je doos om,
neemt er enkele knikkers bij en
je bent vertrokken! Je zou de gaten in verschillende groottes
kunnen maken, de kleinere gaten zijn dan meer punten waard
dan de grote. Decoreren kan natuurlijk ook, want hoe meer
kleurtjes, hoe aantrekkelijker
om mee te spelen!

Je smartphone, laptop, tablet,
alles moet tegenwoordig opgeladen worden en dat betekent:
opladers overal! Laad je even op
voor dit knutselproject en je
hebt er binnen de kortste keren
geen last meer van. Meer dan
een schoenendoos, een stekkerdoos, wat decoratiemateriaal
(als je dat wilt) en een cuttermes heb je niet nodig. Maak aan
de zijkant van je schoenendoos
enkele kleine gaatjes en aan de
andere kant één groter gat waar
je je stekkerdoos insteekt.

Plaats al je opladers in de stekkerdoos, duw de kabels door de
gaatjes naar buiten en hup, je
eigen oplaadstation is helemaal
klaar!
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Je vindt meer inspiraties op www.klj.be

